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Скппје, Март 2017 гпдина 

 

 

1. Псврт пп материјалпт:  

Дпставуваое на Извещтај за рабптата на Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заедниците за 2016 гпдина 

 

2. Резултати пд извршените кпнсултации сп респрните министерства: 

 Ппбарани мислеоа пд: Секретаријат за закпнпдавствп, Секретаријат за спрпведуваое на 

Рамкпвнипт дпгпвпр и Министерствп за финансии.  

 

3. Разгледани мпжни решенија:  

Врз пснпва на шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на 

припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ (Службен Весник на 

РМ бр. 92/2008), Директпрпт ппднесува извещтај за рабптата на Агенцијата дп Владата најмалку 

еднащ гпдищнп дп 31 март вп текпвната гпдина за претхпдната гпдина. 

 

 

4. Резултати пд извршените кпнсултации сп респрните министерства, другите пргани на 

државната управа и прганизации:   

  

5. Изјава за успгласенпст на прпписпт сп закпнпдавствптп на Еврппската Унија (вп прилпг):  

 

6. Решение кпе се преппрачува (сп пбразлпжение):  

 Владата гп разгледа и усвпи Извещтајпт за рабптата на Агенцијата за пстваруваое на 

правата на заедниците за 2016 гпдина. 

 

7. Фискални импликации на материјалите штп се предлагаат:  

Нема фискални импликации. 

 

 8. Пчекувани влијанија:  

Ппдпбрена имплементација на правата на заедниците вп Република Македпнија  

 

9. Пценка на Секретаријатпт за закпнпдавствп пп материјалпт:  

 

10. Клучни елементи за инфпрмираое на јавнпста:  

Веднащ пп усвпјуваоетп, Извещтајпт за рабпта на Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заедниците за 2016 гпдина ќе биде пбјавен на веб страницата на Агенцијата. 
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ПБРАЗЕЦ ЗА ПРПЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ НА ПРЕДЛПГ ПРППИСИТЕ И ППШТИТЕ 

АКТИ  ДПСТАВЕНИ ДП ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА ЗА НИВНП УСВПЈУВАОЕ 

 

1. Назив на Предлпг- „Извещтај за рабпта 

на Агенцијата за пстваруваое на 

правата на заедниците за 2016 

гпдина“ 

 

2. Министерствп / прган на државна управа: 

Агенција за пстваруваое на правата на заедниците 
 

3. Цел на предлпгпт: Инфпрмација  4. Вид на предлпг:  Инфпрмација сп предлпг заклушпк  

Кпнтакт лице и зваое: Спфија Грапвац, 

ппмлад спрабптник вп пдделениетп за 

успгласуваое и кппрдинација на рабптата 

на прганите на државната управа и 

прпмпција на правата на заедниците  

       Кпнтакт тел./факс или е-ппщта: тел.  02/3253971 

070547511 sofija@aopz.gov.mk  

 

 

5. Активнпст:  

6. Вид на 

бараое: 

(  ) Регулатива вп 

врска сп ЕУ  

( ) Друга нпва 

регулатива 

(  ) Нпва Сппгпдба 

( ) Згплемуваое / намалуваое  

на ппстпешка прпграма 

(  ) Прераспределба (на средства) ппмеду две 

прпграми  

(  ) Сппјуваое на две или ппвеќе прпграми 

7. Цел на бараоетп / предлпжената активнпст:   

8. Врска сп владината прпграма:  

9. Фискални импликации: 

 

(илјади денари) 

2017 

гпдина 
2018 2019 2020 

A. Вкупни трпщпци за предлпгпт  

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери  

Вкупнп 

 

0 

 

0 0 0 

B. Пдпбрени средства за предлпгпт 

Плати  

Стпки и услуги  

Капитал 

Трансфери  

Вкупнп 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

C. Прпмена (разлика) пд пдпбрените средства (Б-А) 

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери 

Вкупнп 

0 0 0 0 

D. Распплпживи средтства пд прелеваое  (пд други 

активнпсти или прпграми вп прганпт) 

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери 

Вкупнп 

0 0 0 0 

mailto:sofija@aopz.gov.mk
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E. Нетп имликации на средствата на прганпт (Ц-Д) 

Плати  

Стпки и услуги 

Капитал 

Трансфери 

Вкупнп 

0 0 0 0 

F. Згплемуваое / намалуваое на прихпдите 0 0 0 0 

G. Дппплнителни извпри на финансираое или 

сппделуваое на трпщпците 

  Извпр: 

_____________________________ 

0 0 0 0 

10. Нетп згплемуваое на брпјпт на врабптени вп 

врска сп предлпгпт 
0 0 0 0 

11. Какви гаранции, заеми или други вистински или 

мпжни пбврски ќе прпизлезат за Владата (а кпи не се 

наведени вп тпшка 11 А дп 11 Г)  

/ 

12. Акп пва претставува бараое за дппплнителни 

средства вп текпвната фискална гпдина или н надвир 

пд нпрмалнипт циклус на ппдгптвуваое на бучетпт, 

дајте пбразлпжение. 

/ 

13. Дата на заврщуваое на прпценката  / 

14. Дата на ппднесуваое на анализата дп 

Министерствптп за финансии за дпбиваое мислеое: 
/ 

15. Дата на дпбиваое на пдгпвпр пд 

Министерствптп за финансии:  
/ 

16. Измени ппбарани пд Министерствптп за 

финансии: 
/ 

17. Пдгпвпр на министерствптп-предлагаш: / 

18. Пдгпвпр пд Министерствптп за финансии: / 

19. Дали мислеоетп на Министерствптп за 

финансии е даденп вп прилпг: 
/ 

20. Пдпбренп: 

15.03.2017 гпд. 

 

 

 

 

 

Весна Бабиќ-Петрпвски 

 

Директпр 

Агенција за пстваруваое на правата на заедниците 
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„ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБПТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ  

ЗА 

 2016 ГПДИНА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скппје, Март , 2017 гпдина 
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ВПВЕД 

 

 

Агенцијата за пстваруваое на правата  на заедниците е пснпвана сп Закпн за унапредуваое 

и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп 

РМ (Службен весник на РМ бр.92/08 пд 22.јули 2008 гпд) заради следеое на пстваруваоетп и 

унапредуваоетп, защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% и 

надзпр над спрпведуваоетп на пдредбите на закпните сп кпи се утврдени тие права.   

Агенцијата за пстваруваое на правата  на заедниците  е сампстпен прган на државната 

управа вп свпјствп на правнп лице сп седищте вп Скппје, шии пснпвни надлежнпсти се 

пстваруваое и унапредуваое на правата на заедниците пд пбласта на врабптуваоетп, спгласнп сп 

принциппт на сппдветна и правишна застапенпст на припадниците на заедниците, упптреба на 

јазикпт, пбразпвание (пснпвнп, среднп и виспкп), културата и други пбласти вп кпи сп закпн се 

утврдени правата на припадниците на заедниците. 

Агенцијата свпјата надлежнпст ја спрпведува врз пснпва на нашелата на закпнитпст, 

транспарентнпст, еднаквпст, пдгпвпрнпст и правишнпст.  

Вп спгласнпст сп шлен 12 став 2 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на 

заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Директпрпт на Агенцијата гп ппднесува 

следнипт извещтајпт за рабпта: 

 

 

 

 Прпектни активнпсти 

 

 Спрабптка и рабпта вп кпмисии 

 

 Мемпрандуми за спрабптка 

 

 Извещтај за ушествп на врабптените на пбуки 

 

 Извещтај за спрпведени јавни набавки 

 

 Извещтај за спрпведена ппстапка за врабптуваое 

 

 Финансискп рабптеое на Агенцијата за 2016 гпдина 
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1. ПРПЕКТНИ АКТИВНПСТИ 

 
 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2016 гпдина ги 

реализираще следните прпектни активнпсти:   

 

 

1.1 „Унапредуваое на чпвекпвите права и заштита на 

малцинствата вп Југпистпчна Еврппа“. – Спвет на Еврппа и ЕУ 

 
 Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците и Министерствптп за лпкална 

сампуправа, се институципнални партнери   вп реализација на активнпстите на ппвеќегпдищнипт 

регипнален  прпект на Еврппската унија и Спветпт на Еврппа „Унапредуваое на шпвекпвите права 

и защтита на малцинствата вп Југпистпшна Еврппа“. Вп текпт на 2016 гпдина се реализираще 

заврщната фаза на пвпј прпект вп кпј беа вклушени пет ппщтини пд РМ и  беа реализирани 

прпектните активнпсти пд пбласта на защтитата и унапредуваоетп на правата на разлишни 

етнишки заедници сп цел да се ппдпбри  секпјдевнипт живпт на истите на лпкалнп нивп. 

Ппщтините пд РМ имаа мпжнпст да ги претстават свпите ппзитивни примери на дпбри 

практики пред другите ушесници вп прпектпт пд седумтте земји пд ЈИ Еврппа ушеснишки вп 

прпектпт(Хрватска, Бпсна и Херцегпвина, Србија, Кпспвп, Црна Гпра и Албанија)  

Сите ушесници вп прпектпт имаа мпжнпст да присуствуваат на студиска ппсета вп Стразбург  

и да се заппзнаат сп рабптата на Спветпт на Еврппа. 

Прпктпт заврщи вп декември 2016 гпдина. 

 

1.2 Предлпг измени и дппплнуваоа на Закпнпт за унапредуваое и 

заштита на правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 

20% пд населениетп вп Република Македпнија и анализа на предлпг 

Акцискипт план за истипт 

 
Вп  текпт на 2014 гпдина Агенцијата заппшна сп  спрпведуваое на пценка на ефективнпста и 

резултатите  на Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците 

кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп Република Македпнија, кпј е пд клушнп знашеое за 

пстваруваое и унапредуваое на правата на заедниците вп РМ.  Прпцеспт резултираще сп 

публикација на извещтај за екс-ппст еваулација на закпнпт вп кпј се спдржани најважните 

дпстигнуваоа и предизвици вп спрпведуваое на закпнпт и кпи даваат наспки за креираое на 

нпви пплитики и градеое на капацитети за ппнатампщни интервенции вп пвпј сегмент.  

 

Извещтајпт на екс-ппст еваулацијата прпдуцираще сп  изгптвуваое на предлпг Акциски 

план.  Истипт ги пптенцира специфишните цели (ппщти и ппсебни), за да вп целпст заппшне 

примена на Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на припадниците на заедниците кпи се 

ппмалку пд 20% пд населениетп вп Република Македпнија.  
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Сп цел, прпдплжуваое на пвпј прпцес  Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заеднциите сп ппддрщка на експертиза ангажирана пд страна на  Спветпт на Еврппа успещнп ги 

ревидираще претхпднп изгптвените предлпг измени на Закпнпт за унапредуваое и защтита на 

правата на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп Република 

Македпнија и предлпг Акцискипт план на гпренаведенипт закпн.   

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Спрбаптка сп Еу  Делегацијата вп Скппје за ппддршка на 

здруженијата на градани- грантисти на  Прпграмата на ИПА за 

ппддршка на граданските ппштества и медиумите за 2014 гпдина (IPA 

CSF Civil Society and Media Programme 2014) ппвик EuropeAid/136-

992/DD/ACT/MK 

 
Вп текпт на 2016 гпдина Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците пствари 

спрабптка сп Делегацијата на Еврппската унија вп Скппје за институципнална ппдрщка на псум 

наципнални градански прганизации – грантисти на прпграмата на ИПА за ппддрщка на граданските 

ппщтества и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil Society and Media Programme 2014) ппвик 

EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK. 

 

2.3.1. Наципнална кпнференција: „Градеое култура за кпегзистенција: Спрабптка ппмеду 

Граданските прганизации и Лпкалната сампуправа какп фактпр за развпј на интеретнички 

дијалпг“  

Претставници пд Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ушествуваа на 

Наципналната кпнференција: „Градеое култура за кпегзистенција: Спрабптка ппмеду Граданските 

прганизации и Лпкалната сампуправа какп фактпр за развпј на интеретнишки дијалпг“ вп 

прганизација на Делегацијата на Еврппската Унија какп дел пд прпграмата на ИПА за ппддрщка на 

граданските ппщтества и медиумите за 2014 гпдина (IPA CSF Civil Society and Media Programme 

2014) ппвик EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK. 

 

 

2.4. Анализа за спстпјбите сп упптреба на јазиците и симбплите 

на припадниците на заедниците 

 

Врз пснпва на пдлуката  на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците бр.01-

101/1 пд 21. 06. 2016 гпдина  се задплжува Пдделениетп за следеое на пстваруваоетп, 



11 

 

унапредуваоетп и защтитата на правата на припадниците на заедниците да изгптви анализа за  

упптребата на јазиците на припадниците на заедниците. 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците спгласнп Закпнпт за унапредуваое и 

пстваруваое на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на 

Р.М. (Сл. весник бр.92 пд 22 јули 2008 гпд.) и Закпн за упптреба на јазик щтп гп збпруваат најмалку 

20% пд граданите вп Република Македпнија и вп единиците на лпкалната сампуправа (Сл. весник 

бр.101 пд 13 август 2008 гпд.)  , "пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на припадниците на 

зедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд населениетп, се пднесува на прават вп пбластта на 

врабптуваоетп спгласнп сп принциппт на сспдветна и правишна застапенпст на припадниците на 

заедниците, упптребата на јазикпт, пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , културата и други 

пбласти вп кпи сп закпн се уредени правата на припадниците на зедниците" наведенп вп шлен 3. 

 

Спгласнп Уставпт на РМ и амандманите пд 2001 гпдина, Републиката ја гарантира 

защтитата, медудругптп, и на јазишнипт идентитет на сите заедници.  

Спгласнп Амандман V пд Уставпт на РМ лишните дпкументи на граданите кпи збпруваат 

службен јазик разлишен пд македпнскипт јазик, се издаваат на македпнски јазик и негпвптп 

писмп, какп и на тпј јазик и негпвптп писмп вп спгласнпст сп закпн.  

Упптребата на јазикпт щтп гп збпруваат најмалку 20% пд граданите вп РМ и вп единиците 

на лпкалната сампуправа, вп РМ е регуларана сп ппсебен закпн - Закпн за упптреба на јазик щтп гп 

збпруваат најмалку 20% пд граданите вп Република Македпнија и вп единиците на лпкалната 

сампуправа (Сл. весник бр.101 пд 13 август 2008 гпд.). 

Вп прганите на државната власт вп РМ службен  јазик разлишен пд македпнскипт јазик, 

мпже да се кпристи вп спгласнпст сп закпн. 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците израбпти „Анализа за спстпјбите сп 

упптреба на јазиците и симбплите на припадниците на заедниците“вп кпја се ппспшени следните 

сегменти: 

 Упптреба на јазикпт на заедницата какп службен вп лпкалната сампуправа  

 Упптреба на јазик на заедницата вп ппстапка пред прганите на управата 

 Упптреба на јазик на заедницата вп судски ппстапки  

 Упптреба на јазик на заедницата вп евиденциите  

 Упптреба на јазик и писмп на заедницата за имиоа на улици и сл.  

 Упптребата на знамиоата на припадниците на заедниците 

 Упптребата на јазиците на припадниците на заедниците вп електрпнските и пешатените 

медиуми 

 

 

 

 

2.5. Анализа за спстпјбите вп Впспитнп – Образпвнипт систем на 

учениците припадници на заедниците вп Република Македпнија 
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Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците спгласнп Закпнпт за унапредуваое и 

пстваруваое на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на 

Р.М. (Сл. весник бр.92,пд 22 јули 2008 гпд.)   , "пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на 

припадниците на зедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд населениетп, се пднесува на прават вп 

пбластта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт на сспдветна и правишна застапенпст на 

припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт, пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , 

културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени правата на припадниците на зедниците" 

наведенп вп шлен 3. 

Спгласнп шлен 5 пд гпренаведенипт Закпн, припадниците на заедниците пд шленпт 1 став 

(2) на пвпј закпн имаат правп на пбразпвание вп сите степени на свпјпт јазик вп спгласнп сп закпн.    

Анализата се изгптвува сп цел следеое на спстпјбите вп впспитнп – пбразпвнипт систем и 

активнп ушествп на Агенцијата сп свпи предлпзи и сугестии вп креираоетп на впспитнп – 

пбразпвната рабпта на МПН, БРП и ппддрщка на Владата вп спрпведуваоетп рефпрми и 

пстваруваоетп на правптп на пбразпвание на сппдветнипт мајшин јазик. 

Пбразпваниетп е една пд клушнишните фпрми на заппзнаваое на припадниците на 

заедниците сп свпите ппсебнпсти, култура и јазик, а впеднп и механизам кпј пбезбедува 

интеграција на единката вп ппщтествптп. 

Знашеоетп на пбразпваниетп на припадниците на заедниците кпи спшинуваат ппмалку пд 

20 % пд пппулацијата на РМ мпже да се спгледа преку некплку параметри, а пред се клушнп 

пращаое претставува пристаппт на припадниците на пвие заедници дп квалитетнп пбразпвание 

кпристејќи ја притпа мпжнпста да гп кпристат свпјпт мајшин јазик.РМ има пбврска преку 

пбразпваниетп да им пвпзмпжи на разлишните етнишки групи развиваое на шувствп на припаднпст 

на нивните заедници, вклушуваое и инклузија на заедниците вп ппщтествптп преку пбразпвнипт 

прпцес, а впеднп преку  пбразпваниетп да гп едуцира мнпзинствптп и да ја јакне свеста меду 

граданите за разнпликпста и мултикултурнпста на нащетп ппщтествп. 

Вп РМ,зависнп пд степенпт и видпт на пбразпвнипт прпцес, пва правп пд страна на 

припадниците на заедниците се пстварува на разлишни нивпа: 

 

- Правп на пбразпвание и следеое на наставата на мајшин јазик 

- Правп на заппзнаваое и ушеое на мајшинипт јазик 

- Правп на следеое на настава пп избпрен предмет – Заппзнаваое сп јазикпт и културата на 

заедницата 

 

 

2.6. Прпценка на пптребите за институципнален развпј на 

граданските прганизации кпи рабптат на пплетп на заштита и 

унапредуваое на правата на припадниците на заедниците ппд 20% 

  

Врз пснпва на шлен 16 став 3 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на 

припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, Агеницјата за 

пставаруваое на правата на заедниците за пптребите на Владата, изгптви Анализа за Прпценката 

на пптребите за институципнален развпј на граданските прганизации кпи рабптат на пплетп на 

защтита и унапредуваое на правата на припадниците на заедниците ппд 20%, сп цел зајакнувоае 
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на капацитетпт на граданскипт сектпр, и негпвп згплеменп ушествп вп прпцеспт на дпнесуваое на 

пдлуки.  

Спгласнп шлен 7 став 1 пд Закпнпт за унапредуваое и защтита на правата на припадниците на 

заедниците кпи се ппмалку пд 20% пд населениетп вп РМ, припадниците на заедниците мпжат да 

пснпваат здруженија на градани и фпндации заради пстваруваое на нивните културни, пбразпвни, 

уметнишки и наушни цели. 

Пвие прганизации пбезбедуваат услуги кпн свпите шленпви и ги застапуваат нивните интереси 

(на пр. ппдпбруваое на мпжнпстите за пбразпвание, бпрба прптив предрасудите и стерптипите 

кпн ппмалубрпјните етнишки заедници, ушествп вп јавнипт и пплитишкипт живпт, спцијална и 

екпнпмска интеграција на ппмалубрпјните етнишки заедници, итн) 

 

 

 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците, вп изминативе гпдини, ппшнувајќи пд 2010 

гпдина преку разни прпектни активнпсти дава ппддрщка за развпј  на капацитетите на граданскипт 

сектпр.  

Вп текпт на 2015 г., беще реализиран прпектпт „Ефективнп пстваруваое на правата на 

заедниците“ вп кпј ппвеќетп активнпсти беа наспшени кпн јакнеое на капацитетите на граданските 

прганизации.  

Сп ппмпщ на експертизата на кпнсултантите пд МЦМС, беа пстварени три двпдневни пбуки на 

теми пд интерес за прганизациите какп Стратещкп планираое, Дпбрп управуваое и Ракпвпдеое 

сп прпектен циклус. Нп истп така на прганизациите им беще ппнудена ппддрщка вп самппценка 

на прганизациските капацитети. Прпцеспт се врщеще преку претхпднп ппдгптвена матрица за 

самппценка, присппспбена на пптребите на ГПи, пд страна на ангажиран експерт пд МЦМС. 

 

 

2.7. Анализа за имплементација на правптп на заедниците да 

учествуваат вп културнипт живпт на лпкалнп нивп 

 

Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците спгласнп Закпнпт за унапредуваое и 

пстваруваое на припадниците на заедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд вкупнптп население на 

Р.М. (Сл. весник бр.92,пд 22 јули 2008 гпд.)   , "пстваруваоетп и унапредуваоетп на правата на 

припадниците на зедниците кпи се ппмалку пд 20 % пд населениетп, се пднесува на правата  вп 

пбласта на врабптуваоетп спгласнп сп принциппт на сппдветна и правишна застапенпст на 

припадниците на заедниците, упптребата на јазикпт, пбразпваниетп (пснпвнп, среднп и виспкп) , 

културата и други пбласти вп кпи сп закпн се уредени правата на припадниците на зедниците" 

наведенп вп шлен 3. 

Спгласнп шлен 16, став 2 пд гпренаведенипт закпн, Агенцијата спрабптува сп невладини и 

други прганизации кпи се занимаваат сп правата на припадниците на    заедниците, какп и сп 

ппщтините и сп свпи мислеоа и предлпзи ушествува вп рещаваоетп на пращаоата ппврзани сп 

пстваруваоетп на правата на припадниците на заедниците.     
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Вп пднпс на тпа беще спрпведена „Анализа за имплементација на правптп на заедниците 

да ушествуваат вп културнипт живпт на лпкалнп нивп“. При изгптвуваоетп на анализата беа 

кпристени некплку метпди:  aнкетни пращалници – за здруженијата на припадниците на 

заедниците и за ппщтините и   интервјуа сп претставници на здруженијата на припадниците на 

заедниците.  Целта беще да се  пвпзмпжи увид вп разлишните аспекти пд имплементацијата на 

правата  на припадниците на заедниците.  

Анкетирани се  31 граданска прганизација  пд 13 ппщтини вп Република Македпнија, пд 

кпи  се пдгпвпрени самп     17 пращалници . 

Истражуваоетп дава ппнатампщни наспки  и преппраки за институципналнп  и граданскп 

дејствуваое  вп пстваруваоетп и унапредуваоетп  на правата на припадниците на заедниците вп 

пбласта на кутурата. 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОРАБОТКА И РАБОТА ВО КОМИСИИ 
 

 

3.1 Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците активнп ушествува вп рабптата на 

Медуреспрскптп телп за чпвекпви права сп кпе ракпвпди Министерствптп за надвпрешни 

рабпти. 

 

3.2 Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците и Министерствптп за лпкална 

сампуправа, се институципнален партнери за лпгистичка ппмпш вп реализација на задачите на 

прпектпт на Еврппската унија и Спветпт на Еврппа „Унапредуваое на шпвекпвите права и защтита 

на малцинствата вп Југпистпшна Еврппа“.  

 

 

4. МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА 
 

 

4.1 Пптпищан е Мемпрандум за спрабптка ппмеду Агенцијата за пстваруваое на правата за 

заедниците и Мисијата на ПБСЕ вп Р.Македпнија за 2016 гпдина. Цел на Мемпрандумпт е 

реализација на прпектпт „ Ефикаснп пстваруваое на правата на заедниците “. Прпектпт не  е 

реализиран.  

 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВО НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ОБУКИ 
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 Вп текпт на 2016 гпдина врабптените вп Агенцијата за пстваруваое на правата на 

заедниците ушествуваа на следниве пбуки: 

 

Пбука „Ппстапка за стручнп успвршуваое на административните службеници“, -  

прганизирана пд страна на Министерствптп за инфпрматишкп ппщтествп и администрација. На 

пваа пбука присуствуваще еден државен службеник. 

 

„Пбука за јавни набавки“– прганизирана пд страна на Министерствп за финансии. На пваа 

пбука присуствуваще еден државен службеник. 

 

 Спветуваое на тема „Правна регулатива и техники на канцеларискп и архивскп 

рабптеое“, прганизирана пд страна на Државнипт архив на Република Македпнија. На пва пбука 

присуствуваще еден  државен службеник. 

 

„Пбука за пбучувачи за недискриминација“ – прганизирана пд страна на Министерствп за 

труд и спцијална пплитика на Република Македпнија. На пваа пбука присуствуваще еден државен 

службеник. 

 

„Специјализирана Пбука пд пбласта на стратешкптп планираое“ - прганизирана пд страна 

на Генералнипт секретаријат на Владата на Република Македпнија. На пваа пбука присуствуваа 

тринаесет државни службеници. 

 

Пбука „Впвед вп Е-Влада“ - прганизирана пд страна на Министерствп за инфпрматишкп 

ппщтесвп и администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен службеник. 

 

„Ппдпбруваое на прегпварачките вештини и размена на практики вп пристапнипт 

прпцес“, прганизирана пд страна на Секретаријат за еврппски пращаоа на Република Македпнија. 

На пваа пбука присуствуваа шетири државни службеници. 

 

Пбука „Административнп рабптеое“прганизирана пд страна на Министерствп за 

инфпрматишкп ппщтесвп и администрација. На пваа пбука присуствуваще еден државен 

службеник. 

 

 

 

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

Вп Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците вп текпт на 2016 гпдина се спрпведе 

ппстапкa за јавнa набавкa сп пбјавуваое на пглас вп ЕСЈН спгласнп шлен 100, 101 и 102 пд Закпнпт 

за јавни набавки (ппстапка сп бараое за прибираое на ппнуди)  и тпа набавка на кпмпјутерска 

ппрема вп висина пд 60 157,00 денари сп пресметан ДДВ пд 5% и 18%, какп и јавна набавка на 

гпривп за мптпрни впзила вп изнпс пд 173.000,00 денари сп вклушен ДДВ. 
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7. ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ  
 

 

 Средствата за изврщуваое на функцијата на Агенцијата за пстваруваое на правата  на 
заедниците се пбезбедуваат вп Бучетпт на Република Македпнија, кпја вп 2016 гпдина (сп 
ребаланс)  изнесуваще 9.418.000 денари. Средствата вп изнпс пд 9.307.000 денари беа планирани 
за текпвни расхпди (плати, стпки и услуги и др.), дпдека 111.000 денари за капитални расхпди (за 
купуваое на ппрема-кпмпјутерска 80.000 денари и спфтвер за плаќаоа вп трезпр вп изнпс пд 
31.000 денари). Бучетпт е реализиран сп 92 %, пднпснп реализирани се расхпди вп изнпс пд 
8.618.179 денари. Реализацијата на бучетпт сп 92 % е резултат на реализацијата на платите сп   97 
% кпј вп вкупнипт бучет  на Агенцијата за пстваруваое на правата на заедниците ушествува сп 83 
%. Расхпдите за стпки и услуги се реализираа сп 72 % щтп се прпценува какп исклушителнп спвеснп 
кпристеое на средствата и сппдветнп квалитетнп бучетскп планираое. Капиталните расхпди се 
реализираа сп 82 %, какп резултат на дпбиваое на ппниски набавни цени на ппремата пп пат на е-
аукции на јавната набавка.  Ппдплу е даден табеларен и графишки приказ на расхпдите вп 2016 
гпдина. 
 

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ од 01.01.2016 до 31.12.2016 година   (во мкд) 

Р.бр. О п и с Реализација 
Буџет 

(ребаланс) 

% на 
реализ
ација 

  РАСХОДИ (вкупно) 8,618,179 9,418,000 92% 

1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ 8,527,257 9,307,000 92% 

1.1 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7,113,903 7,343,000 97% 

1.2 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 0 0   

1.3 СТОКИ И УСЛУГИ 1,413,354 1,964,000 72% 

1.3.1 Патни дневни расходи 806 30,000 3% 

1.3.2 
Комунални услуги, греење, комуникација и 
транспорт 758,722 1,150,000 66% 

1.3.3 Материјали и ситен инветар 63,166 50,000 126% 

1.3.4 Поправки и тековно одржување 75,851 90,000 84% 

1.3.5 Договорни услуги 486,344 619,000 79% 

1.3.6 Други тековни расходи 28,465 25,000 114% 

1.3.7 Привремени вработувања 0 0   

1.4 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0   

2 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 90,922 111,000 82% 

2.1 Купување на опрема и машини 60,157 80,000 75% 

2.2 Градежни објекти 0 0   

2.3 Купување на мебел 0 0   

2.4 Вложувања и нефинансиски средства 30,765 31,000 99% 

  ПРИХОДИ 8,618,179     

1 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ 8,618,179     

1.1 Трансфери од други нивоа на власт 8,618,179     

1.2 Донации од странство       
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РАСХОДИ во 2016 година
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ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ

СТОКИ И УСЛУГИ СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ


